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ΓΝΩΜΟΔΟΣΘΘ
(ε απάντθςθ του με αρικμό πρωτοκόλλου 6286/28.06.2017 ερωτιματοσ
τθσ Δ.Ε.Τ.Α. ςχετικά με τθν επιβολι αςφαλιςτικϊν ειςφορϊν ςτισ αμοιβζσ
μελϊν τθ που είναι ςυνταξιοφχοι)

Ζχοντασ υπόψιν:
1.

Σισ διατάξεισ του άρκρου 20 περί Απαςχόλθςθσ ςυνταξιοφχων του Ν.
4387/2016 «Ενιαίο φςτθμα Κοινωνικισ Αςφάλειασ-Μεταρρφκμιςθ
αςφαλιςτικοφ ςυνταξιοδοτικοφ. φςταςθ ΕΦΚΑ.», με ζναρξθ ιςχφοσ τθν
12.05.2016 και οι οποίεσ μεταξφ άλλων προβλζπουν:

«Άρκρο 20 - Απαςχόλθςθ ςυνταξιοφχων
1. Στουσ εξ ιδίου δικαιϊματοσ ςυνταξιοφχουσ του Δθμοςίου, κακϊσ και
όλων των φορζων, ταμείων, κλάδων ι λογαριαςμϊν που εντάςςονται
ςτον Ε.Φ.Κ.Α., οι οποίοι αναλαμβάνουν εργαςία ι αποκτοφν ιδιότθτα ι
δραςτθριότθτα υποχρεωτικϊσ υπακτζα ςτθν αςφάλιςθ του Ε.Φ.Κ.Α., οι
ακακάριςτεσ ςυντάξεισ κφριεσ και επικουρικζσ καταβάλλονται μειωμζνεσ
ςε ποςοςτό 60% για όςο χρόνο απαςχολοφνται ι διατθροφν τθν ιδιότθτα ι
τθν

δραςτθριότθτα.

Για

το

διάςτθμα

1

αυτό

καταβάλλονται

οι

αςφαλιςτικζσ ειςφορζσ για τον απαςχολοφμενο ςυνταξιοφχο, κατά τα
ειδικότερα προβλεπόμενα ςτισ οικείεσ διατάξεισ του παρόντοσ νόμου.

2. Ειδικά, ςτθν περίπτωςθ που οι ςυνταξιοφχοι τθσ παραγράφου 1
αναλαμβάνουν εργαςία ι αποκτοφν δραςτθριότθτα ςε φορείσ τθσ
γενικισ Κυβζρνθςθσ, θ καταβολι τθσ ςφνταξισ ι των ςυντάξεϊν τουσ,
κφριων και επικουρικϊν αναςτζλλεται για όςο χρόνο διαρκεί θ παροχι
τθσ εργαςίασ τουσ ι των υπθρεςιϊν τουσ ι θ δραςτθριότθτά τουσ. Για
τθν προςαφξθςθ τθσ επικουρικισ ςφνταξθσ και του ανταποδοτικοφ μζρουσ
τθσ κφριασ ςφνταξθσ των ανωτζρω ςυνταξιοφχων εφαρμόηονται αναλογικά
οι διατάξεισ τθσ παραγράφου 1 του άρκρου 30.

3. Τα ανωτζρω ζχουν εφαρμογι και ςτα πρόςωπα τθσ παρ. 2 του άρκρου
2 του Ν. 3833/2010 «με εξαίρεςθ αυτά που ζχουν οριςτεί ωσ μθ
αμειβόμενα, ςφμφωνα με τθν παρ. 10 του άρκρου 3 του ν. 3429/2005
(Α'314)».
* Η φράςθ εντόσ ειςαγωγικϊν προςτζκθκε με το άρκρο 74 παρ. 8β του Ν.
4445/2016 (ΦΕΚ Α 236/19.12.2016)

4. Ο ςυνταξιοφχοσ που αναλαμβάνει εργαςία ι αυταπαςχολείται μπορεί
να αξιοποιιςει το χρόνο τθσ αςφάλιςισ του κατά το χρονικό διάςτθμα τθσ
κατά τα ανωτζρω απαςχόλθςισ του ι τθσ περικοπισ ι αναςτολισ
καταβολισ τθσ ςφνταξισ του για τθν προςαφξθςθ τθσ επικουρικισ και του
ανταποδοτικοφ μζρουσ τθσ κφριασ ςφνταξθσ κατά 60% του ποςοφ που
υπολογίηεται με αναλογικι εφαρμογι τθσ παραγράφου 1 του άρκρου 30.

5. Οι ςυνταξιοφχοι τθσ παραγράφου 1 του παρόντοσ υποχρεοφνται πριν
αναλάβουν εργαςία ι αυτοαπαςχολθκοφν να δθλϊςουν τοφτο ςτον
φορζα κφριασ αςφάλιςθσ του Ε.Φ.Κ.Α., κακϊσ και ςτο ΕΤΕΑ ι ςτον
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φορζα επικουρικισ αςφάλιςθσ από τον οποίο ςυνταξιοδοτοφνται.
Παράλειψθ τθσ διλωςθσ ςυνεπάγεται καταλογιςμό ςε βάροσ του
ςυνταξιοφχου του ποςοφ που ζπρεπε να του παρακρατθκεί, ςυμφϊνωσ με
το παρόν άρκρο, κατά το χρονικό διάςτθμα τθσ εργαςίασ του ι τθσ
αυτοαπαςχόλθςισ του, που επιβαρφνεται με ετιςιο επιτόκιο 4,56%, ο δε
Ε.Φ.Κ.Α. δικαιοφται να ςυμψθφίηει το ποςό με μελλοντικζσ ςυντάξεισ και
μζχρι του φψουσ του 1/4 τθσ ςυντάξεωσ.

6. Οι διατάξεισ του παρόντοσ άρκρου ζχουν εφαρμογι για όςουσ κα
αναλάβουν εργαςία ι κα αυτοαπαςχολθκοφν, γενικά, από τθν ζναρξθ
ιςχφοσ του παρόντοσ νόμου και εντεφκεν, κακϊσ και για τα πρόςωπα τθσ
παραγράφου 3 του άρκρου 4. Ειδικά, για τα πρόςωπα που ανζλαβαν
εργαςία ι αυτοαπαςχόλθςθ πριν τθ δθμοςίευςθ του παρόντοσ νόμου
διατθροφνται ςε ιςχφ και εξακολουκοφν να ιςχφουν οι διατάξεισ του
άρκρου 36 του Ν. 2676/1999, όπωσ αντικαταςτάκθκε με το Ν.
3863/2010, και ιςχφει μζχρι τθν θμερομθνία ζναρξθσ του παρόντοσ.

7. Οι ιςχφουςεσ κατά τθν ζναρξθ ιςχφοσ του νόμου αυτοφ διατάξεισ τθσ
ςυνταξιοδοτικισ

νομοκεςίασ

του

Δθμοςίου,

που

αφοροφν

τθν

απαςχόλθςθ των ςυνταξιοφχων, γενικά, δεν ζχουν εφαρμογι για τα
πρόςωπα τθσ προθγοφμενθσ παραγράφου.»

2. Σισ διατάξεισ του άρκρου 16 περί Απαςχόλθςθσ ςυνταξιοφχων του Ν.
3863/2010, ο οποίοσ τζκθκε ςε ιςχφ τθν 15.07.2010:
«1. Το άρκρο 63 του ν. 2676/1999 (ΦΕΚ 1 Α') αντικακίςταται.
2. Οι ανωτζρω ρυκμίςεισ ιςχφουν για όςουσ ςυνταξιοφχουσ αναλάβουν
εργαςία ι αυτοαπαςχολοφνται ι διοριςτοφν ςε κζςεισ τθσ παραγράφου 2
του άρκρου 2 του ν. 3833/2010 (ΦΕΚ 40 Α'), από τθ δθμοςίευςθ του
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παρόντοσ νόμου και εφεξισ.
«Όςοι ςυνταξιοφχοι ζχουν ιδθ αναλάβει εργαςία ι αυτοαπαςχολοφνται ι
ζχουν διοριςτεί ςε κζςεισ τθσ παραγράφου 2 του άρκρου 2 του ν.
3833/2010 (Α' 40), και ζωσ τθν ιςχφ του παρόντοσ νόμου δεν
καταλαμβάνονταν από τισ διατάξεισ του άρκρου 63 του ν. 2676/1999 (Α'
1), όπωσ ίςχυαν ζωσ τθν αντικατάςταςι του με το παρόν άρκρο, οι
ανωτζρω διατάξεισ εφαρμόηονται από 1.1.2014. Οι διατάξεισ του άρκρου
63 του ν. 2676/1999 (Α' 1), όπωσ αυτό ίςχυε ζωσ τθν αντικατάςταςι του με
το παρόν, εξακολουκοφν να ιςχφουν ζωσ 31.12.2013 για όςουσ
ςυνταξιοφχουσ είχαν ιδθ υπαχκεί ςε αυτζσ ζωσ τθν ζναρξθ ιςχφοσ του
παρόντοσ. Από 1.1.2014 εφαρμόηονται και ςτθν περίπτωςθ αυτι οι
διατάξεισ του παρόντοσ άρκρου, καταργοφμενθσ κάκε αντίκετθσ
διάταξθσ.»
** Η διάταξθ του δευτζρου εδαφίου τθσ παραγράφου 2 του παρόντοσ
άρκρου, θ οποία βρίςκεται εντόσ ειςαγωγικϊν, αντικαταςτάκθκε με το
άρκρο 17 τθσ υπ' αρικ. 31.12.2012 πράξθσ νομοκετικοφ περιεχομζνου
(ΦΕΚ Α' 256/31.12.2012), θ οποία κυρϊκθκε με τον Ν. 4147/2013 (ΦΕΚ Α'
98/26.4.2013).
3. α. Οι διατάξεισ του άρκρου αυτοφ ζχουν ανάλογθ εφαρμογι και για
όςουσ ςυνταξιοδοτοφνται με βάςθ τισ διατάξεισ του Κϊδικα Πολιτικϊν και
Στρατιωτικϊν Συντάξεων, που εργάηονται εκτόσ του ευρφτερου δθμόςιου
τομζα όπωσ αυτόσ ζχει οριοκετθκεί με τισ διατάξεισ τθσ παραγράφου 6 του
άρκρου 1 του ν. 1256/1982 (ΦΕΚ 65 Α') ι αυτοαπαςχολοφνται. Οι διατάξεισ
τθσ παραγράφου 14 του άρκρου 8 του ν. 2592/1998 (ΦΕΚ 57 Α'), κακϊσ και
των παραγράφων 1 ζωσ 7 του άρκρου 58 του π.δ. 169/2007,
εξακολουκοφν να ιςχφουν. β. Οι ςυνταξιοφχοι τθσ προθγοφμενθσ
περίπτωςθσ,

υποχρεοφνται,

πριν

4

αναλάβουν

εργαςία

ι

αυτοαπαςχολθκοφν, να δθλϊςουν τοφτο ςτθν Υπθρεςία Συντάξεων του
Γενικοφ Λογιςτθρίου του Κράτουσ.
«Παράλειψθ τθσ διλωςθσ ςυνεπάγεται καταλογιςμό ςε βάροσ του
ςυνταξιοφχου του ποςοφ που ζπρεπε να του παρακρατθκεί, ςυμφϊνωσ με
το παρόν άρκρο, κατά το χρονικό διάςτθμα τθσ εργαςίασ του ι κατά το
διάςτθμα τθσ αυτοαπαςχόλθςθσ, που επιβαρφνεται με ετιςιο επιτόκιο
4,56%, ο δε φορζασ δικαιοφται να ςυμψθφίηει το ποςό με μελλοντικζσ
ςυντάξεισ και μζχρι του φψουσ του 1/4 τθσ ςυντάξεωσ. Για δθλϊςεισ που θ
υποχρζωςθ υποβολισ τουσ ανάγεται μζχρι τθ δθμοςίευςθ του παρόντοσ, ο
προβλεπόμενοσ καταλογιςμόσ του προθγοφμενου εδαφίου μειϊνεται κατά
50%.»
**

Το εντόσ ειςαγωγικϊν τζταρτο εδάφιο τθσ παρ. 3 (και προφανϊσ ΟΧΙ

παρ. 5 όπωσ αναφζρεται ςτο ΦΕΚ) τίκεται όπωσ ΑΝΤΙΚΑΤΑΣΤΑΘΗΚΕ με τθν
παρ. 3 του άρκρου 68 του ν. 4316/2014 (Αϋ 270/24.12.2014).

3. Σθν αιτιολογικι ζκκεςθ του Ν. 2676/1999, θ οποία κζτει το δικαιολογθτικό
ζρειςμα των νομοκετικϊν ρυκμίςεων που αφοροφν το ιδιάηουν κζμα
ςωρεφςεωσ ςφνταξθσ και ειςοδιματοσ από εργαςία, θ οποία αναφζρει τα
εξισ:
«Το κζμα ςωρεφςεωσ ςυντάξεωσ και ειςοδιματοσ από εργαςία,
εμφανίηει ενδιαφζρον από δφο πλευρζσ. Από κακαρά αςφαλιςτικι
άποψθ, θ απαςχόλθςθ του ςυνταξιοφχου κζτει ςε αμφιςβιτθςθ τθν
ίδια

τθν

επαλικευςθ

τεκμαιρόμενθ

αδυναμία

του

αςφαλιςτικοφ

ποριςμοφ

κινδφνου,

ειςοδιματοσ

αφοφ

θ

που αποτελεί

προχπόκεςι τθσ αναιρείται από τα πραγματικά γεγονότα. Εφλογοσ,
επομζνωσ, είναι ο προβλθματιςμόσ γφρω από τθ ςκοπιμότθτα
καταβολισ, εν όλω ι εν μζρει, τθσ παροχισ ςε περιόδουσ μάλιςτα
οικονομικϊν ςτενοτιτων. Από τθν άλλθ πλευρά, το κζμα ςυνδζεται με
τισ ςυνκικεσ που επικρατοφν ςτθν αγορά εργαςίασ, αφοφ θ κατάλθψθ
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κζςεων εργαςίασ από ςυνταξιοφχουσ επιτείνει τα προβλιματα ςε
περιόδουσ υψθλϊν ποςοςτϊν ανεργίασ ςε βάροσ νεότερων θλικιϊν,
των οποίων περιορίηει τισ δυνατότθτεσ απαςχολιςεωσ.
Οι παραπάνω τοποκετιςεισ ςτθν πράξθ μποροφν να
εμφανίςουν διαφοροποιιςεισ κατά περιπτϊςεισ, όπωσ όταν το φψοσ
τθσ ςφνταξθσ είναι

ιδιαίτερα χαμθλό,

οπότε ο δικαιοφχοσ

υποχρεϊνεται να απαςχολθκεί, ακόμα και με ζνταςθ των μειωμζνων
δυνάμεων του, για να ςυμπλθρϊςει το ειςόδθμά του ι όταν
πρόκειται για πρόςωπα υψθλισ ειδίκευςθσ που θ αντικατάςταςι
τουσ εμφανίηει δυςχζρειεσ.
Δεν πρζπει να παραγνωρίηεται, άλλωςτε, ότι θ ανελαςτικότθτα
τθσ ηιτθςθσ τθσ εργαςίασ εξωκεί τουσ ενδιαφερόμενουσ ςτθ ςφνταξθ,
ενϊ θ αυξθμζνθ ηιτθςθ εργαςίασ μπορεί να τρζψει, το ςυνταξιοφχο
προσ τθν απαςχόλθςθ.
Όλοι αυτοί οι παράγοντεσ είναι ςκόπιμο να λαμβάνονται υπόψθ
κατά τθ κζςπιςθ αντιςωρευτικϊν διατάξεων ςφνταξθσ και ειςοδιματοσ
από εργαςία, ϊςτε να ιςορροποφνται οι ανάγκεσ των ςυνταξιοφχων
για ποριςμό ςυμπλθρωματικοφ ειςοδιματοσ με τισ ςυνκικεσ τθσ
αγοράσ εργαςίασ και τθν επιβαλλόμενθ προςπάκεια περιοριςμοφ των
δαπανϊν.
Η φπαρξθ μεγάλου αρικμοφ ταμείων, με ιδιαίτερο κακεςτϊσ για
τον κακζνα, χωρίσ κάποιο ςυντονιςμό μεταξφ τουσ, ιταν επόμενο να
είχε προκαλζςει και ςτο κζμα αυτό, κατά το παρελκόν ποικιλία
αντιφατικϊν ρυκμίςεων, από τθν πλιρθ απαγόρευςθ απαςχόλθςθσ ωσ
τθν απουςία οποιουδιποτε περιοριςμοφ με ενδιάμεςα ςθμεία τθν
απαγόρευςθ άςκθςθσ οριςμζνου, μόνο επαγγζλματοσ ι τθ δυνατότθτα
ποριςμοφ ειςοδιματοσ μζχρισ οριςμζνων ορίων.
Ο ν. 2084/1992 επζτεινε τθ διαφοροποίθςθ μεταξφ παλαιϊν και
νζων αςφαλιςμζνων και δεν ζλυςε το κζμα αυτό. Η παρζμβαςι του
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δεν αφοροφςε τουσ παλαιοφσ ςυνταξιοφχουσ, ενϊ και θ παρζμβαςι
του ςτουσ νζουσ αςφαλιςμζνουσ δεν είναι εφαρμόςιμθ ςτθν πράξθ.
Φςτερα από τα παραπάνω κρίνεται αναγκαίο να γίνει νομοκετικι
παρζμβαςθ που να ρυκμίηει ενιαία και αποτελεςματικά το κζμα τθσ
απαςχόλθςθσ των ςυνταξιοφχων που απαςχολοφνται ωσ μιςκωτοί και
κυρίωσ κεςμοκετείται ζνα ςφςτθμα που κα διαςφαλίηει τρόπουσ
ελζγχου και εξακρίβωςθσ τθσ απαςχόλθςθσ των ςυνταξιοφχων.
Σκοπόσ τθσ διάταξθσ αυτισ είναι θ αποκάρρυνςθ αφ' ενόσ των
εργαηομζνων που παραιτοφνται ςε μικρι θλικία ςυνταξιοδοτοφμενοι
για να ςυνεχίςουν εργαηόμενοι ςε άλλθ κζςθ εργαςίασ, αφ' ετζρου
των ιδθ ςυνταξιοφχων να αναλάβουν νζα εργαςία.»

4.

Οι με αρικμό 547/08.08.2016 και 303/17.08.2016 αποφάςεισ του
Δθμοτικοφ υμβουλίου του Διμου ….. και του Διοικθτικοφ υμβουλίου τθσ
Δ.Ε.Τ.Α. …, αντίςτοιχα, δυνάμει των οποίων, αφενόσ ορίςτθκε ωσ νζοσ
Πρόεδροσ, κατόπιν τθσ παραιτιςεωσ του κ. ….. , ο κ. ………., αφετζρου
κακορίςτθκε το φψοσ τθσ αποηθμίωςθσ του Προζδρου του Δ.. τθσ Δ.Ε.Τ.Α.

5.

Οι με αρικμό 151/21.03.2017 και 105/03.04.2017 αποφάςεισ του
Δθμοτικοφ υμβουλίου του Διμου …. και του Διοικθτικοφ υμβουλίου τθσ
Δ.Ε.Τ.Α. …., αντίςτοιχα, δυνάμει των οποίων ο κ. …. ανζλαβε κακικοντα
Αντιπροζδρου του Δ.. τθσ Δ.Ε.Τ.Α.

6.

Σα με αρικμό 493/19.09.2016 και 232/18.05.2017 του ΦΕΚ Σεφχουσ
ΤΠΑΛΛΗΛΩΝ ΕΙΔΙΚΩΝ ΘΕΕΩΝ ΚΑΙ ΟΡΓΑΝΩΝ ΔΙΟΙΚΗΗ ΦΟΡΕΩΝ ΣΟΤ
ΔΗΜΟΙΟΤ ΚΑΙ ΕΤΡΤΣΕΡΟΤ ΔΗΜΟΙΟΤ ΣΟΜΕΑ, ςτα οποία δθμοςιεφονταν οι
με αρικμό 63739/09.09.2016 και 27654/11.05.2017 αποφάςεισ του Γενικοφ
Γραμματζα Αποκεντρωμζνθσ Διοίκθςθσ Αιγαίου περί Αποηθμίωςθσ του
Προζδρου του Δ.. τθσ Δ.Ε.Τ.Α. …. και περί οριςμοφ μζλουσ του Διοικθτικοφ
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υμβουλίου τθσ Δθμοτικισ Επιχείρθςθσ Υδρευςθσ - Αποχζτευςθσ (Δ.Ε.Τ.Α.) …
με πλιρθ απαςχόλθςθ και κακοριςμόσ αρμοδιοτιτων και του φψουσ τθσ
αμοιβισ του.

7.

Ότι κ. ….. και ο κ. …. είναι ςυνταξιοφχοι, ο μεν ωσ Σακτικοφ Τπαλλιλου ςε
δθμόςια Νοςθλευτικά Ιδρφματα με Α.Μ. ….., και ο δε, ωσ ςυνταξιοφχοσ του
ΙΚΑ με Α.Μ.Ι.Κ.Α. …..

8.

Σο άρκρο 18 του Ν. 2690/1999 (ΚΩΔΙΚΑ ΔΙΟΙΚΗΣΙΚΗ ΔΙΑΔΙΚΑΙΑ)
περί Δθμοςίευςθσ των διοικθτικϊν πράξεων, ορίηει ότι:
«1. Η ατομικι διοικθτικι πράξθ τελειοφται με τθν υπογραφι και τθ
χρονολόγθςι τθσ, ι τθ δθμοςίευςι τθσ αν είναι δθμοςιευτζα κατά
νόμο. Η κανονιςτικι διοικθτικι πράξθ τελειοφται με τθ δθμοςίευςι τθσ
ςτθν Εφθμερίδα τθσ Κυβερνιςεωσ, εκτόσ αν προβλζπεται ειδικόσ
τρόποσ δθμοςιότθτασ.

2.

Στθν

περίπτωςθ

τθσ

Δθμοςίευςθσ

ςτθν

Εφθμερίδα

τθσ

Κυβερνιςεωσ, ωσ θμερομθνία Δθμοςίευςθσ λαμβάνεται εκείνθ τθν
οποία φζρει το ςχετικό φφλλο τθσ Εφθμερίδασ, υπό τθν προχπόκεςθ
ότι, κατά τθν θμερομθνία αυτι, είναι δυνατι θ χοριγθςθ, ςε κάκε
ενδιαφερόμενο,

αντιτφπου

του

φφλλου

ι

κεωρθμζνου

φωτοαντιγράφου του οικείου δοκιμίου.»

Διαλαμβάνοντασ τα ωσ άνω εκτεκζντα ςυνάγονται τα ακόλουκα
ςυμπεράςματα:
α) Ο Ν. 4387/2016 τζκθκε ςε εφαρμογι από τθ δθμοςίευςι του ςτο
ΦΕΚ, ιτοι από τισ 12.05.2016.
Ο κ. …. και ο κ. … ανζλαβαν κακικοντα Προζδρου και Αντιπροζδρου
του Δ.. τθσ Δ.Ε.Τ.Α. …, αντίςτοιχα, μεταγενζςτερα τθσ ωσ άνω θμερομθνίασ.
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Πιο ςυγκεκριμζνα, ο κ. … ανζλαβε κακικοντα Προζδρου του Δ.. τθσ Δ.Ε.Τ.Α.
…. τθν 09.08.2016, θμερομθνία ανάρτθςθσ ςτο ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΔΙΑΤΓΕΙΑ –και
άρα δθμοςίευςθσ κατά τον νόμο και ςφμφωνα με τα οριηόμενα ςτο α. 18 του
ΚΔΔςίασ- τθσ με αρικμό 547/08.08.2016 απόφαςθσ του Δθμοτικοφ
υμβουλίου του Διμου …. περί αποδοχισ τθσ παραίτθςθσ του κ. …. ωσ
Προζδρου και αντικατάςταςθσ αυτοφ με τον κ. …. Αναφορικά με το κ. …
αναφζρεται ότι ανζλαβε κακικοντα Αντιπροζδρου του Δ.. τθσ Δ.Ε.Τ.Α. … τθν
24.03.2017 θμερομθνία ανάρτθςθσ ςτο ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΔΙΑΤΓΕΙΑ τθσ με αρικμό
151/21.03.2017 απόφαςθσ του Δθμοτικοφ υμβουλίου του Διμου …. περί
οριςμοφ νζου Αντιπροζδρου Δ.. τθσ Δ.Ε.Τ.Α. …..
Εκ των προαναφερκζντων, ςυμπεραίνεται αναπόδραςτα ότι ο κ. ….
και ο κ. …. εμπίπτουν ςτα όρια ιςχφοσ του Ν. 4387/2016 «Ενιαίο φςτθμα
Κοινωνικισ Αςφάλειασ - Μεταρρφκμιςθ αςφαλιςτικοφ ςυνταξιοδοτικοφ.
φςταςθ ΕΦΚΑ.».
β) Ο Ν. 4387/2016 «Ενιαίο φςτθμα Κοινωνικισ ΑςφάλειασΜεταρρφκμιςθ αςφαλιςτικοφ ςυνταξιοδοτικοφ. φςταςθ ΕΦΚΑ.» ςτο α.
άρκρο 20 του ρυκμίηει τα ηθτιματα που αφοροφν τθν Απαςχόλθςθ
ςυνταξιοφχων.
Μεταξφ άλλων, ςτθν παράγραφο 1 του άρκρου 20 αυτοφ προβλζπει
ότι για το διάςτθμα, για το οποίο οι εξ ιδίου δικαιϊματοσ ςυνταξιοφχοι του
Δθμοςίου, κακϊσ και όλων των φορζων, ταμείων, κλάδων ι λογαριαςμϊν
που εντάςςονται ςτον Ε.Φ.Κ.Α. αναλαμβάνουν εργαςία ι αποκτοφν ιδιότθτα
ι δραςτθριότθτα υποχρεωτικϊσ υπακτζα ςτθν αςφάλιςθ του Ε.Φ.Κ.Α.,
καταβάλλονται οι αςφαλιςτικζσ ειςφορζσ για τον απαςχολοφμενο
ςυνταξιοφχο, κατά τα ειδικότερα προβλεπόμενα ςτισ οικείεσ διατάξεισ του
παρόντοσ νόμου.
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Για το λόγο ότι αμφότεροι ο κ. …. και ο κ. … είναι ςυνταξιοφχοι, οι
οποίοι απζκτθςαν τθν ιδιότθτα του Προζδρου και του Αντιπροζδρου του
Δ.. τθσ Δ.Ε.Τ.Α. …, με ςυνζπεια - για τθν άςκθςθ των οικείων κακθκόντων
και τθν παροχι αντίςτοιχων υπθρεςιϊν- να λαμβάνουν αμοιβι, υπάγονται
ςτο α. 20 του Ν. 4378/2016 και επομζνωσ, είναι υποχρεωτικό για όςο
διάςτθμα διατθροφν αυτι τθν ιδιότθτα και αςκοφν αυτά τα κακικοντα να
καταβάλλουν αςφαλιςτικζσ ειςφορζσ, όπωσ ορίηεται ειδικότερα ςτον ωσ
άνω νόμο.
Χαρακτθριςτικά αναφζρεται το α. 38 παρ. 1 του Ν. 4387/2016 περί
Ειςφορϊν Μιςκωτϊν και Εργοδοτϊν, το οποίο προβλζπει: «1. Από τθ
δθμοςίευςθ του παρόντοσ νόμου, το ςυνολικό ποςοςτό ειςφοράσ κφριασ
ςφνταξθσ αςφαλιςμζνου μιςκωτοφ και εργοδότθ ορίηεται ςε 20% επί των
πάςθσ φφςεωσ αποδοχϊν των εργαηομζνων, με τθν επιφφλαξθ τθσ
παραγράφου 17 του άρκρου 39 του παρόντοσ νόμου, με εξαίρεςθ τισ
κοινωνικοφ χαρακτιρα ζκτακτεσ παροχζσ λόγω γάμου, γεννιςεωσ τζκνων,
κανάτου και βαριάσ αναπθρίασ και κατανζμεται κατά 6,67% ςε βάροσ των
αςφαλιςμζνων

και

κατά

13,33%

ςε

βάροσ

των

εργοδοτϊν,

ςυμπεριλαμβανομζνου από 1.1.2017 και του Δθμοςίου και των νομικϊν
προςϊπων δθμοςίου δικαίου, με τθν επιφφλαξθ των διατάξεων των
παραγράφων 4 και 5 του παρόντοσ……».
Εν κατακλείδι, λαμβάνοντασ υπόψιν όςων εκτζκθςαν ανωτζρω,
ςυμπεραίνεται ότι οι αςφαλιςτικζσ ειςφορζσ του Προζδρου και του
Αντιπροζδρου του Δ.. τθσ Δ.Ε.Τ.Α. …. , κ. ….. και κ. …., όντασ
απαςχολοφμενοι ςυνταξιοφχοι, πρζπει να καταβάλλονται υποχρεωτικά
κατά τα ειδικότερα ςτον Ν. 4387/2016 οριηόμενα.
Ακινα, 21.07.2017
Ο γνωμοδοτϊν δικθγόροσ
Πάνοσ Ηυγοφρθσ
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